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J ВІt~ІОГЗ\ІИ Ьо.10ІІСЬКОГО ІІроUСС) СИС7е\t:І В ІІІЦОЇ nрофесіЙІІОЇ ОСВіТИ 1ІІа

\0.111ТЬСЯ На етапі рефОр\ІуВаШІЯ. яке 1.1іЙСІІЮСТЬС Я la дсржаВ ІІІІ\111 СТаІцарТа\tІt ВІНЦОЇ
ОСІІіТИ. В ЯКІ!\ 13КріН1ЮЮТЬСЯ ВІІ\ІОГИ СОціальнОrо 1а\10В.' ІСІІІІЯ ДО JабеJІІе•ІСНІІЯ ЯКОСТі
внщої освіти. ІІрофесійІІОЇ гrідгото вки фа\івuів для всі\ сфер ІШро,1ІІОІ о rосnодарства.
ІІ::t)КІt та культури. ЗІІа'ІІІ) роль у вирі ш енні uьо1о щв.1а ння віді1-раr навчмь11а дія.1Ь

ІІість. ЯКіЙ) RІ1ЩИ\ ІІЗВЧЗJІЬІІИХ ЗаКJІЗ.JаХ ВідІІО,'\ІІГЬСЯ ffi!IOBHe \tiCI!C Га ЯКа RП. ІИВа(" На
фор\1) RШІІІЯ ІІОRІІОЦіІІІІ Оrо фахіRІUІ . ІІайбіJІhLІІ rоетрІІМ } цій НJ)Сд \І СТ Ні Й ГЗJІ)'J і (" Шt
ТаНІІЯ Про }ПраО1і ІІІІЯ НаВЧ3..1ЬНОЮ діЯ ЛЬНіСТЮ. ЗОКрема) ГІраВ.1іІІЮІ ІІаВЧЗJІЬНОІО діЯЛЬ
ІІіСПО Cl)',1CHTiB ПрИр0д1111ЧІ1Х СІІСUі3..1ЬІІОСТСЙ ! }р3\}03Н ІІЯ\І і\ ІlСІІ\0.101 іЧНІІ\ ОСО6.1ІІRОСТСЙ.

Форму ван11я ІІавча.тьІюї дія .тьності -

дуже ск. Іа.ІІІІІЙ і триГІа.ІІІЙ ІІронес. у •шс

ІІІ1К3\ІИ ЯКОІО ОІІСТ}ПаЮТЬ дві КО\ІЗІІДИ-ОИК.lа.1а•Іі та сту ;ІСІІПt. і ОІІОЧеНІІЯ\1 ЯКОГО
ІЗЙ \І а.шся В . В . ДавІ~доо. Д. Б. Ельконін. Ко\Іан.1а СТ) 1е11тіR ІІа ночатку наочан11я ще
ІІ С во.юдіr навча.1ь110Ю дія ;Іьrrістю і ТО \1} за нн\ все робІПІ, ВІІкла.1ач : ві11 ставить

наn•Іа.rьнс Іав.1ання. він да<" йоrо повний операuійно- нре.1\ІСТІІІІЙ скла.1. ві11 проІюнус
зразк11 ВІІконання

кож11ої окремої операції та Ї\ rюря.tок. ві11

коІпро;Іюс пронес

ОІІКОІІаІІІІЯ КОЖНОЇ діЇ і операції. він ВИріШ) (", ЧИ ВИКОНаНе ІІаВЧ:L1ЬНС ЗаВ,ЩІІІІЯ КОЖІІИ\1
під,ІеІ . ІІІ\t йому СТ)деІГГО\t, Так проходить процес носту rювої пере.•tа•Іі вrtкошuІІrя ок
рещІ\ е,1е\ІСІІТіВ від ВІІКЛ:L1а'ІЗ ДО СТ) ДеІІТа Д.1Я СЗ\ІОСТіЙІІОГО 1д іЙСІІеІІНЯ і. В рс1у.1Ь
ГаІі. Сl) ,1ент 1rабувас певні зна11rrя , навички та уміння . ІІІпання'І навчмьної ,tіяль
ІІОсті JaЙ\taiOl ься також зарубіжні психолопt . розробляю•Іи нові теорії ra \ІОделі J\І і 
ІІИ Сl} .'JСІПіо в рсзульта1і навчаль110Ї д ія ль 1юсті. Еріксон . ЧікеріНІ'. Колберг вважають
навча!ІІ>І І У діяль ні сть в університеті місточком між rrіл.. Іітковим Іа дорослим віко\!.
ПеріО.'lОМ RІІІ!ЧеНІІЯ НОВИХ ролей . nОЯВИ НОВИ\ СТОС} НКіВ. ПеріОдОМ. КО.ІІІ ЮО,ЩНа \ЮЖС
ІlрІці.тІПІІ у ва І) не просто 1\ti нa\f. а й своr\1) розвитку . ФсльдмаІІ. І Ї. ІЛіІ'311. ІІьюко "б
nропонують вважати навча.1ьн) дія.1 ьність в університет і. особ;ІІІВО протяrо\1 першо
ІО рок~. ІІюр,ю ю ку;н,турноІо шок). який "J·яв. Іяrться. ко.1~1 СТ) . tент І)Сll'ічасться '!

110811\tll і.1СЯ \ІІ1 , НОВИ\ІИ ВІІК.ІадаЧЗ\111 Та дру1ЯЩ1. OTprt\t)( НОВН~ СВОбоду СВОЇ\ дій і
СТІІкаrться ., ІЮОІІ\111 наоча.1ьни\1и. особист~І\ІИ і соніа;ІьІІІІ\111 ВИ\ІОга\нt. Оскі.тьки

навча.1 ьна дія .тьність с ск;rа.1НІІ\І npoueco\f. я кн й nсре..\бачас в Іа("\10.1ію nсІІ\О.тогічюІ\
і пс.1аr 01 і'ІІІІІ\ факторів. що \ЮЖ) ть вnл1вапt на ньоrо як ПОJІІПtВІЮ так і негативно.
BИIIItKar ІІеО6\і1НіС1Ь ро1Г;JЯІІ)ТІ1 ПИТаННЯ }Прав. ІіННЯ НИМ nроІІССО\1 ..1.1Я ОтрІt\ІаННЯ
ефеІо.їІІІJІІІt\ реІ) ;Іьrатів такої дія.1ьності. Уnрав.1іння -

не пронес ні .rесnря,юваІюrо

ВІІ.ІІІВ) на об' (КТ. ЩО 1.\іЙСІІЮСТЬСЯ д.1Я органішції ЙОІ<І ф) ІІКІІіОН) вання 1 \ICl OIO

'ІОСЯІ НСНІІЯ IICRHI1' ІІіЛеЙ. Проб. ІС\1)' уnраоліІІІІЯ рmроб.1Я 111 ОЧеІІі R 1'3..1) 1і пе.tаГОІ ікІІ
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(С. І. Арханrе; Іьськнй),) Іlсихшюrїі (11. Я. І а.ІьІІерін). у \Іене..tжменrі (8. В. Кос1 іШІ).
Ефе~о.їИВІІість ) прав. Ііння Ііав'ІальІюю дія.Іьністю за.~сжить від багатьох скла_tовtІ'\.
П ерш за все. це \fCTOдti, які застосОВ)Ються .:LІЯ навчання СТ)дентів: метод чиІаsшя 1а

сприймання ІІа СЛ)>.: метод ви користюІня те'\нічни., засобів навчання; метод персона

лізованого ІІавчаюІя: візуальний \fетод. Рез)льтативним ~южна назвати ) rІрав;ІіtІІІЯ
навчальною дія. tьністю завдяки метод) навча1тя однолітків.
Щодо студентів нриродІнtчю. спеціааьностей. то

Ja О. В. Винославською мо. ю..tі

ЛЮДИ, ЯКі ВСТ)fІЗІОТЬ На ПрtІро;tІІИЧі фаК)ЛЬТеТІt, ПОВИІІІІі маТИ ВИСОКОроЗВІ1ІІСІІе . ЮГіЧ

ІІС і абстрактне мислеш 1 я. Вошt відрізняються підв ищеною серйозністю і незалеж
ністю С)джень. проте

)' них недостатньо ро!ВИtІенс )'Міtшя спілкуватися з ,Іюдь\tи , За

даНИМІІ fІСИХО. ІОІ'іЧІНІХ ,tосліджеІІЬ, іІІтроверНІВНіСТЬ СТ)деІІТіВ прнродННЧІ1'\ спеціа;Іь
ІІОСТеЙ 1. tибоко корелюс з ріВІІе\1 їх
вважати одні(ю

·1 )МОВ

) сrІішнос1 і. Це означас . що інтровертивність с,Іід

уснішІЮІО навчання СТ)дентів на факу льтета.'\ нрtt ро..tничих

ІІЗ) к. В рах) вавши цю особливі<.:ть при ) правлінні навчальною діял ьніспо С'І) ,ІеІІІ ів
природничих снеціальІюстей можІІа

01 римати rюJитивний результат, r1po що свід•шть

nоказІІики в табл. І. ІІ юьким рез)льтатам успішност і студентів після вивчення к)рС)
<<Історія України» за nерші два роки , коли викладач читав д исциnліну за однаковою

nрограмою як ,]ЛЯ студентів Г)'\tанітарнил спеціал ьностей так і природничtt\ і 11е
врахОВ) вав особливості oc-rasшix, в ротиставлені результати за

2008 та 2009

с

ІІровівши

ІІабагато

кращими

після

студентів . з'ясувалося, що з

зм іни

2008

підходу до

викладання .

роки і які

опитування

року виклада ч nочав оріснтувати студе н тів на вttко

ІІЗІІІІЯ письмових робіт. самостій н і творчі по ш у ки та провод ити тести. Як рез)льтат.
екзамен склали

98'k СТ) де нтів і зни кла потреба складати його З та 4 рази.

Таб.тtщя І. Результа т" )СІІішІІості студе11тів ІІрІІрод шtчІІх снеціальІІостей
З ).І. ІІ С ЦІІІІJІ іІІІt « ІсТоріІІ

Спроба сЮІаСТІІ
ЄІо."13МеІІ

І

2
з
Всього склали:

2006

р.

114 Cl. ООО%)
71
7
7
85 (74%)

Yt.:pa\'1111»

2007 р.
121 ст. (100%)

2008 р.
100 ст. (100%)

67

79
7

10
12
89 (73% )

101

2009 р .
Cl. (100%)
94

5

-

-

86 (86%)

99 (98q{)

ВІІсttовюt . УправліtІtІЯ 11авчальною діяльністю це складний процес, який

1101 ре

бус )рах) ван ІІ ІІ особливостей СТ)дента кож ної сnеціальності, зокрема інтровертив

ність Д, ІЯ nриро,оlНИЧИХ спеціальностей. Саме ЮМУ СЛід В И КОрИС'ГЗТИ такі ОСНОВІІі 'ІНІІ
ІІИКИ , що сприяють засвоснню nрофесійtІИЛ вмінь : зміст н авчання, індивідуаль ні
особлнвості студеш і в, педагог Ї'ІІtа майстерність викладачів , міжособистісні змагаt шя
і досяп І еІІ ІІЯ результатів. Розв'я зати проблему управлін ня навчальною діяльністю ст)

де нтів природничи\ спеціаль1юстей також допоможе формуван ня rюзитивІІИХ мопшів
навчаІmя, позитивне ставленІІЯ до теорії, без якої пра~о.-тика буде «сліпа».
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